
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 من كالم ابن القيم اجلوزية

  



 

  2 

 

 من كالم ابن القيم[ امُلعني جلعل الصالة ُقرة العني]

 ػ

ٌِحيًف اللً اُماف ابـ ؿقؿ اجلقزية ؿاـ  ؾ  "افصالة"ؿ ذم ـتابف افؼق   ري ذم ـالف بديع حيتاجفـ 

 :أق تؽقق صالتف ؿرة ظقـفسؾؿ يرؽب م

ََلةَ } ؿاـ تعاػ: ِا الصَّ قِيُى
َ
ؾلمركا بنؿامتفا لهق اإلتقاق هبا ؿائؿة تامة  :[43]افبؼرة:  {َوأ

 ذم صذ  شقع ادً بخً  الحي بحاكف افػي ؼ الل ًش لؿد ظؾ   ،افؼقاف لافرـقع لافسجقد لاّذـار

شقع مع صقـ اخلً ًح  ستحقًؾ افػالح، ليي  مل يؽـ مـ أهؾٌ  شقع افصالةٌ ًخ  ؾؿـ ؾاتفً  صالتفٌ 

ُ  شقع ؿي ؾ اخلً ًص بؾ ُ حيي  ،اؼر ؿطعه لافـي جؾةٌ افعي  ـً ع افطً  مي ط إ ازداد  قـةه ؿلنٌ ؾام زاد ضً ؿلنقـة ل

ـً خشقظه  افذن ُ  بٌث افعي  ؿـزفةٌ بٌ  ديفٌ رـة يي صر حي حتك تي  جؾتفً شقظف اصتدت ظي ؾ ًخ  ؿي ؾامي ا، ل

 .بقديةلُ معرؾة حؼقؼة افعً  ،بقديةذ افعً ؿباـ ظي إٌ شقع لُ ًخ  صحبفً يي 

ََلةَ } لالل شبحاكف ؿد ؿاـ:  ِا الصَّ قِيُى
َ
ِيَي يُلِيُىَِن }، لؿاـ: [43]افبؼرة:  {َوأ اَّلَّ

ََلةَ  ََلةَ }لؿاـ:  ،[55]احائدة:  {الصَّ كِِه الصَّ
َ
ِا }لؿاـ:  ،[114]هقد:  {َوأ قِيُى

َ
ًَنُْتْه فَأ

ْ
فَإِذَا اْطَىأ

ََلةَ  ِ }لؿاـ:  ،[103]افـساء:  {الصَّ ََلة فً لؿاـ إبراهقؿ  [35]احلج:  {َوالُْىلِيِِم الصَّ الي َقٌف افس  ؾي : ظي

ََلةِ } ََلةَ }، لؿاـ دقشك [40]إبراهقؿ:  {َرّبِ اْجَػنِِْن ُولِيَه الصَّ كِِه الصَّ
َ
فَاْعُتْدِِن َوأ

ا بنؿامتفا ؾؾـ تؽاد دمد ذـر افصالة ذم مقضع مـ افتـزيؾ إُ مؼرلكه  :[14]ضف:  {َِّلِْكرِي

 صؾقق ذم افـاس ؿؾقؾ لمؼقؿ افصالة مـفؿ أؿؾ افؼؾقؾ.ؾادً 

ـَفـام ؿاـ ظؿر  ً ظي ٌِضي ايَّلل  ، ؾافعامؾقق يعؿؾقق اّظامـ "ـب ـثرو لافري  ؾقؾو ؿي  اج  "احلي : ري

، ا يؼع ظؾقف اُشؿ لفقتـا كليت بفلمقر هبا ظذ افسليج حتؾة افؼسؿ، ليؼقفقق يؽػقـا أدكك ماحي 

ف بؿـزفة اهلدايا الفً جي  ؾ  عرضفا ظذ الل جي ؿ ؾتي صعد بصالٌت الئؽة تي ظؾؿ همُء أق ادي لفق 

ـً افتل يتؼرب هبا افـاس إػ مً  ـف زي  إػ أؾضؾ ما يؼدر ظؾقف ؾقً  دي ؿي ؾؾقس مـ ظي  ،زائفؿؾقـفؿ ل

لأهقكف ب بف إػ مـ يرجقك لخياؾف ـؿـ يعؿد إػ أشؼط ما ظـدك ـف ما اشتطاع ثؿ يتؼر  لحيس  

ا فؼؾبف لفقس مـ ـاكت افصالة ربقعه  ،ظؾقف ؾقسسيح مـف ليبعثف إػ مـ ُ يؼع ظـدك بؿقؿع

ئبف ظه زي ػَ لمي  فٌ لؽؿ   فٌ ا هلؿ  لذهابه  حلزكفٌ  لجالءه  فعقـفٌ  لؿرةه  فف لراحةه  لحقاةه  ا فف إفقف ذم كقا
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 ة ظغى هذا لؿر   ظذ ؾفل ـبرةو  ظؾقفٌ  فف لثؼؾو  ، لتؽؾقػو جلقارحفٌ  تو حَ لكقازفف ـؿـ هل شي 

 فذفؽ. لراحةو 

ا مََكترَِيةٌ إَِّلَّ لََعَ اْْلَاِشػنَِي }لؿاـ تعاػ:  َُ ََلةِ ِإَونَّ ْْبِ َوالصَّ ِا ةِالصَّ ٌُ  (45)َواْسَتػِي
ْه إََِلٍِْ َراِجُػِنَ  ُُ نَّ

َ
ْه ُمََلكُِ َرّبُِِْه َوأ ُُ نَّ

َ
ِيَي َيُظٌَُِّن أ ؽر ؾنكام ـزت ظذ  ،[46، 45]افبؼرة:  {اَّلَّ

ؾنق  :ؾقهبؿ مـ حمبة الل تعاػ لتؽبرك لتعظقؿف لاخلشقع فف لؿؾة رؽبتفؿ ؾقفؿً  همُء خلؾق  

ذم إؿامتفا لإمتامفا  فشعي ؾقفا لتؽؿقؾف هلا لاشتػراؽف لً  حضقر افعبد ذم افصالة لخشقظف

 ظذ ؿدر رؽبتف ذم الل تعاػ.

فؿ مـ ؿ مـ اإلشالف ظذ ؿدر حظ  فً ام حظ  إك  "ؿاـ اإلماف أِحد ذم رلاية مفـا بـ حيقك: 

رؽ كػسؽ يا ظبد الل لاحذر ر رؽبتفؿ ذم افصالة ؾاظَ دَ الة لرؽبتفؿ ذم اإلشالف ظذ ؿي افص  

ؾ  أق تؾؼك الل  جي ز  لي ذم  ر افصالةٌ دَ ر اإلشالف ذم ؿؾبؽ ـؼي دَ ؾنق ؿي  :لُ ؿدر فإلشالف ظـدؿ ظي

لخشقتف لافرؽبة ؾقف لإجالفف لتعظقؿف مـ ة الل افؼؾب افعامر بؿحب   لفقس حظ  ، "ؿؾبؽ

 .الة ـحظ افؼؾب اخلايل اخلراب مـ ذفؽافص  

 ؿريبى  ،فف خاصعى  خمبتى  لؿػ هذا بؼؾبى  ،ؾنذا لؿػ اُثـاق بغ يدن الل ذم افصالة 

 قر اإليامقٌ ع ؾقف كً طي لشي  ،ؿد امتألت أرجاؤك باهلقبة ،مـ معارضات افسقء شؾقؿى  ،مـف

ؾرتع ذم رياض معاين افؼرآق، لخافط  :لدخاق افشفقات ،ػسلـشػ ظـف حجاب افـ 

د لتػر   ،لـامهلا اّظظؿ ،اهلاؾقها لجي ػات لظً اإليامق بحؼائؼ اّشامء لافص   ف بشاصةً ؿؾبي 

لأحسـ  ،ظقـف بف َت ر  ف ظذ الل لؿي ؾاجتؿع هي   ،لصػات ـامفف ،افرب شبحاكف بـعقت جالفف

 ق  ؾ  ؽً غ ؿؾبف فف لأؿبؾ ظؾقف بٌ ؾػر   :ففا ُ كظر ربه بؼربف مـ الل ؿً 
ؿبافغ إغ بي  ـفً ؿباـ مٌ لهذا اإلٌ ، فتٌ

ُه  ؿبؾ ظؾقفٌ بحاكف أي ًش  كفً ف ؾنٌ مـ رب   ـف ظل مٌ ف حي ظذ رب   ، ؾاكجذب ؿؾبف إفقف بنؿبافف: ؾؾام أؿبؾي أل

ـى   ـ اّلـ.ؿ مٌ آخر أت   بنؿبا

  مـ ظجائٌب  هـا ظجقبةو لها 
ٌ
رآق  افؼً عايٌن ف ذم مي ف ؿؾبً دـ تػؼ   ؾػات حتًص لافص   اّشامء

 ،ـفا مٌ لحماله  ـ صالتفٌ ا مٌ مقضعه  لصػةى  بحقث يرم فؽؾ اشؿى  ،شاصة اإليامق هبا ؿؾبفبي  افطي لخي 

اػي ب افر   دٌن  بغ يي امه ائٌ ؿي  صبي تي ذا اكَ ؾنكف إٌ  تيعي ؿي لي بياري ـي تف، لإذا ؿي قمق  ق  ف ؿي ؼؾبٌ بٌ  اهدي صي : تي  (الل أـز) ا
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شبحاكؽ مهللا لبحؿدؿ تبارؿ اشؿؽ لتعاػ جدؿ لُ إهل )لإذا ؿاـ:  ،ـزياءكصاهد 

ـً ا مٌ احه شي  قبى ظي  ؾ  ـً  ـَ ا ظي ـزهه ا مً صاهد بؼؾبف ربه  (ؽرؿ ك حؿدً ؾي  :ِحدى  ؾ  ؽً ا بٌ حمؿقده  كؼصى  ؾٌ ـ 

ـى  ؾ  ؽً ف بٌ صػً تضؿـ لي يي  ءي  ستؾزفً لذفؽ يي  ـام ـً تي برا ؾال يذـر ظذ  :فاشؿً  بارؿي تي  كؼصى  ؾ  ف مـ 

ُ   رى ذ خي لُ ظي  ًك،رإُ ـث   ؿؾقؾى  ُي  ،قفؾٌ  ارؿي ك لبي نامي  أي إ ُ   ذ آؾةى  ظي ل ُ   لُ ظذ صقطاقى  ،ابفي هي ذَ  أي إ  إ

 .ا احره ا دي اشئه خي  كً د  ري 

ـً   ـي مٌ  اُشؿٌ  لـام ـٌ ـ   رضٌ ذم اّي  يشءو  عفً مي  ض  افذن ُ يي  ، ؾنذا ـاق صلق اشؿفً كسام  مً  ام

ُي   افس    ذٌم ل
ٌ
ارتػعت ظظؿتف لجؾت ؾقؾ  :أن (كلتعاػ جد  )ؾ، ظذ لأج  سؿك أي ادً  لقً ؾشي  امء

ـً الي لظي  ،ظؿةى ظي  ؾ  ـً  ـً ؾطاكً ر ًش في لؿي  صلقى  ؾ   صلنف ظذ  ك أق يؽقق د   جي اػي تعي ؾي  ؾطاقى ًش  ؾٌ ف ظذ 

اجلـ:  قـام ؿاـ مممـف ػاتٌ أل ذم ٌص  أل ذم أؾعاففٌ  هلقتفٌ إأل ذم  ،قبقتفٌ لربً  ؾؽفٌ ذم مً  رشيًؽ  معفً 

ا} ََذ َصاِختًَث َوََّل َوََلً ٌَا َوا اَّتَّ ِ ٍُ َتَػاََل َجدُّ َرّب ًَّ
َ
 ؾ  ؾؽؿ ذم هذك افؽؾامت مـ دمي  :[3]اجلـ:  {َوأ

  حلؼائٌؼ 
ٌ
 .افي ؼٌ ائٌ ؼي ؾ حٌلي ادعط   رٌ ا ؽي هٌب  ارٌؽ افعي  ؾٌب ذ ؿي ظي  ػاٌت لافص   اّشامء

ف بحقفٌ  يد لاظتصؿي دٌ افش   ؾؼد آلم إػ رــفٌ  :(أظقذ بالل مـ افشقطاق افرجقؿ)نذا ؿاـ ؾ 

ُه  أشقأي  ظدك ظـ ؿربف فقؽققي ابف ليً ظـ رب   عفً ؼطي يي  ك افذن يريد أقَ دلٌ ـ ظي ف مٌ تٌ لؿق    .حا

ِ رَّبِ امَْػالَِىنَي }ؾنذا ؿاـ:  ْىُد ّلِِلَّ ف رب   يـتظر جقابي  يسرةه  لؿػ هـقفةه  [2]افػاحتة:  {اْْلَ

اكتظر اجلقاب بؼقفف:  [3]افػاحتة:  {الرَّْْحَِي الرَِّخيهِ }ؾنذا ؿاـ:  ،«نبدٌ دين ظي ِحي »فف بؼقفف: 

ِِْم اَّلِييِ }، ؾنذا ؿاـ: «نبدٌ ظي  ع  ثـك ظي أي » بف:  [4]افػاحتة:  {َوالِِم يَ  يٌن ؿجد  يً »اكتظر جقا

ؾقالل فقُ  :ثالث مراتى  «ظبدن»بؼقـ ربف:  كػسفٌ  لري لًس  ة ظقـفٌ ر  لؿً  ؾبفٌ ة ؿي ، ؾقا فذ  «نبدٌ ظي 

ـٌ ا بٌ لره ا لًس رت ؾرحه طٌ ُشتً  قسٌ ػً افـ  قؿٌ لؽي  فقاٌت خاق افش  مـ دً  ؾقٌب ذ افؼً ما ظي  ا رهب   ؼق

ثؿ يؽقق فؼؾبف  «نبدٌ  ظي يٌن دي مي  » ل «نبدٌ ظي  ع  ك ظي ثـي أي » ل «ندٌ بَ  ظي يٌن دي ِحي »ا: هي قدٌ عبً ا لمي رهي اضٌ لؾي 

ـو   اّي  هذكٌ  فقدٌ مـ ًص  ما
ٌ
 صقـ اّي افتل هل أً  افثالثةٌ  شامء

ٌ
 (افرب)ل (الل)ك لهل: ـيَس احلً  شامء

اػي ؿؾبف مـ ذـر اشؿ الل  دي ؾشاهي  :(افرِحـل) تيعي ؿي لي بياري ُ  ،اخمقؾه  ،امقجقده  ،امعبقده  ،هلإه  تي

ُ  يستح   ات قدي قجً ادي  ففً  َت ضعي لخي  جقكً ـت فف افقً د ظي ، ؿي  ففً ؼ افعبادة ؽرك لُ تـبغل إ
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ٍء } صقاًت فف اّي  َت شعي لخي  رُْض َوَوْي فِيُِيَّ ِإَوْن وِْي ََشْ
َ
تُْع َواْْل َىاَواُت السَّ تَُسّتُِح ََلُ السَّ

 ِ ء:  {إَِّلَّ يَُسّتُِح ِِبَْىِده رِْض ُُكٌّ ََلُ كَاًُِتِنَ }، [44]اإلسا
َ
َىاَواِت َواْْل ]افرلف:  {َوََلُ َوْي ِِف السَّ

26]. 

ـ   ؾؼي ام لخي قـفً ا بي رض لمي لاّي  ؿقاٌت افس   لـذفؽ خؾؼي   حشي ر لافقي كس لافط  لاإلٌ  اجل

ئعلرشع افؼ   ،تبلأنزـ افؽً  ،رشؾ افرشؾار، لـذفؽ أي ة لافـ لاجلـ  مر باد اّي خزف افعٌ لأي  ،ا

ـً اف بٌ لؿي  ،فاف بـػٌس ؿي  اقمه ؿق   (رب افعادغ)ـر اشؿف اهد مـ ذي لصي  ،فللافـ    ؾ  ف 
ى
 ؾفق ؿائؿو  ،يشء

ـً  ـً دبٌ ؾافت  ، فؾؽٌ مً  تدبرٌ د بٌ ف لتػر  رٌص ذ ظي قم ظي تي َش ؿد ا ،اهي ا لرشي  رهي خي بٌ  كػسى  ؾ  ظذ   ف بقديفٌ ؾ  ر 

ٌش فقف، ؾي فا إٌ ـؾ   قرٌ مً ر اًّ ٌص لمي   طي ف بافعي ؽتٌ الئٌ ن مي جدٌ ـدك ظذ أي ظٌ  مـ دبرات كازفةو قؿ افت  ؿرا
ٌ
 اء

 لاإلٌ  ،ؾعٌ لافري  ػضٌ لاخلي  ،ـعٌ لادي 
ٌ
ـٌ لافعي ة لافتقبي  ،ماتةٌ لاإلٌ  حقاء ـي  ،لافبسطٌ  لافؼبضٌ  ،ز  شٌػ ل

رِْض ُُكَّ }يـ ضطر  لإجابة ادً  ،غقؾٌ ؾفً ادي  ؽاثةٌ لإٌ  ،رلٌب افؽً 
َ
َىاَواِت َواْْل َُلُ َوْي ِِف السَّ

َ
يَْسأ

نٍ 
ْ
َِ ِِف َشأ َُ ٍم  ِْ ي اكٌ ُ مي  ،[29]افرِحـ:  {يَ

ٌ
ُي  ،كظطي ا أي ع ح ُي  ،ـعل حا مي عطٌ  مً ل ف لُ ؽؿٌ ب حلً عؼ   مً ل

لتعرض اّظامـ ألـ افـفار  إفقفٌ  لًح ؽة لافر  الئٌ ج ادي عرً تي  ،فؾامتٌ ـ فؽي بد  لُ مً  ،ّمركٌ  اد  ري 

ؿقتليقؿ   ،ر ادؼاديرؼد  ؾقً  :لآخرك ظؾقف ؿٌ ير إػ مي ؼادٌ ثؿ يسقؾ ادي  ،ت ادقا   بتدبرٌ ا ؿائامه في قتٌ قا

 لحػظف لمصاحلف. فٌ ؾ  ـً  ذفؽي 

ـٌ افري  ؿٌ ـر اَش ـد ذٌ شفد ظٌ ؿ يي ثً  عٌ ؾؼٌ ا إػ خي سـها حًم ف رب  الفً جي  ؾ  جي  ِح ا به تحب  مً  حساقٌ اإلٌ  ف بلنقا

ـً ٌش عؿ، لي افـٌ  قٌؽ ـًًص إفقفؿ بٌ    ؾ  ع 
ى
ـً ، لأي ؾامه لظٌ  رِحةه  يشء  عَت  ؾقٌش ضاله لؾي  عؿةه كٌ  ؾقؾى خمي  ؾ  لشع 

ـً ِحتً ري    ؾ  ف 
ى
ـً عؿتً كٌ  عَت للٌش  ،يشء ظذ  ف، ؾاشتقمؾؿً ظٌ  ؾغي بي  قًث ف حي ِحتً ري  بؾغَت ؾي  :لى حي  ؾ  ف 

ـً نزي لأي  ،رِحتفٌ بٌ  فً ؾؼي خي  لخؾؼي  ،فف برِحتٌ ظرٌص  ئٌ رشي  عي لرشي  ،رِحتفٌ بٌ  شؾفً ؾ رً رشي لأي  ،تبف برِحتفٌ ـ   عفً ا

ممـغ إػ ك ادً بادي بف ظٌ  سقًؾ ؾنهنا شقضف افذن يي  رِحتفٌ ا بٌ أجضه  اري لافـ  ،ة برِحتفٌ اجلـ  ؾؼي لخي  برِحتفٌ 

 .ؾقؼتفٌ ـ خي قف مٌ ـ ؾٌ سجٌ جـف افذن يي ، لٌش قتفٌ عٌص مي  هؾٌ ـ أي مٌ  ديـقح  اق ادً ري دَ ا أي ر هٌب طف  تف ليً ـ جي 

لما ذم  ،غةابٌ افس   عؿةٌ لافـٌ  غةٌ افٌ افبي  مـ افرِحةٌ  ظفً قاظٌ لمي  اكً ايي للصي  قفٌ لهني  مركٌ  أي ا ذٌم ؾ مي تلم  ؾي 

ية هل بقدٌ ق افعً  أي امي ـي  ،ؾ مـف بعبادكٌ ٌص ت  ادً  بًب ل افس  هٌ  ِحةً ؾافر   ،عؿةٌ لافـ  ةٌ ِحي ـ افر  ا مٌ شقهي حي 

 .ِحةؿ افر  فقفٌ ـف إٌ لمٌ  ،بقديةافعً  ؾؿـفؿ إفقفٌ  ،ادتصؾ مـفؿ بف ًب بي افس  
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ا بغ هٌب  فً ؿامي افذن أي  ِحةٌ صقبف مـ افر   كي صع  فقد ادً ًص  :ؿذا اَُش د هي شاهٌ مي  خص  ـ أي لمٌ  

  فً ؾي ه  أي ف، لي دن رب  يي 
 ي  بقدٌ عً فٌ

 ؽركٌ  بؼؾٌب  ظرضي لأي  ؼؾبفٌ ؿبؾ بٌ لأي  ،لمـع ؽركً  لأظطاكً  ،ف لمـاجاتفتٌ

 .بفٌ  لذفؽ مـ رِحتفٌ 

ِِْم اَّلِييِ }ؾنذا ؿاـ:   ؾٌؽ سقم ادي بٌ  ؾقًؼ جد افذن ُ يي د ادي فٌ ـا صي ، ؾفً [4]افػاحتة:  {َوالِِم يَ

 ظؿتفٌ ت فعي جقك لذف  افقً  ففً  ـَت لظي  ةً ؼي اخلؾق ففً  َت اكي ا ؿد دي اهره ا ؿي ؾؽه مي  شفدً ؾقي  :بغادً  احلؼ  

ـً زتٌ فعٌ  عي ضي لخي  ،رةي بابٌ اجلي   :فؼؾبٌ ؾقشفد بٌ  :زيزى ظي  ؾ  ف 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا  ًمفقؿـه
ٌ
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامء ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرٌش افس  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذ ظي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا ظي ؾؽه  مي

 

 (1)فٌعزتٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف، تعـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼق افًقجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقًك لتيسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًجد 

 ؼ اّي فقد حؼائٌ ظذ ًص  ضؾعتفً ؾؽ أي ػة ادً لإذا مل تعطؾ حؼقؼة ٌص  
ٌ
ػات افتل لافص   شامء

ُ  ؽً ُ يي  ؾٌؽ ادً  افً افت   احلؼ   ؽؾٌ ؾنق ادي  ففً  لجحدو  ؾؽفٌ دً  عطقؾو فا تي قؾً عطٌ تي  ا ؿقعه ا شي قمه ا ؿق   حق  قق إ

 فٌ ؾؽتٌ  مي اٌص ؿي ػ أي إٌ  فً شؾي ؾ رً رٌش ف، يً ؾؽتٌ مي  يرٌ ذ سي ا ظي ستقيه ا مً اهقه ا كي ره مٌ  آي امه تؽؾ  ا مً ره ادٌ ا ؿي دبره ا مً ره ٌص بي 

 ستحًؼ ـ يي ذ مي ظي  ًب غضي ، ليي دكقفٌ ليً  مفً ؽرٌ ليً  قبفً ثٌ ا، ليً ضي افر   ؼ  ستحٌ يي  ـَ ذ مي  ظي رضي ، ؾي للامركٌ بٌ 

 شاءً يي  ـَ ك مي عطٌ ليً  شاءً يي  ـَ مي  ؿً رحي ليي  شاءً يي  ـَ ب مي عذ  ؾقً  :قفٌ ؼٌص ليً  قـفً ف لًي بً عاؿٌ ليً  ضبي افغي 

لهل  ظظقؿةى  شعادةى  ارً دي  ، لففً ل افـارً لهٌ  ظذابى  ، فف دارً شاءً ـ يي  مي ؼٌص شاء ليً ـ يي ب مي ؼر  ليً 

ـَ ؾي  ،ةـ اجلي  اػي  ؾؽفٌ ذم مً  حي دي ؿي  ؾؼدَ  ؼقؼتفً نؽر حي لأي  حدكً أل جي  ـ ذفؽي ا مٌ صقئه ؾ بطي أي  ؿ عي ًف ًلتي اكي  ًشَبحي

 .امفً لمتي  امففً ـي  ـفً ك ظي ػي لكي 

  مدي ادصع   شفدً ؾقي  لـامففٌ  ؾؽفٌ ؿقف مً ظً  ؾؼد أنؽري  لؿدركٌ  ؿقف ؿضائفٌ نؽر ظً لـذفؽ مـ أي 

ِِْم اَّلِييِ }: قففٌ عاػ ذم ؿي تي  ب  افر   إِيَّاَك َنْػُتُد ِإَويَّاَك }ؾنذا ؿاـ: ، [4]افػاحتة:  {َوالِِم يَ
 ؾ  جّ ـةو تضؿ  لهل مً  ،كقا لاِخرةلافد   ،مرلاّي  ؾٌؼ  اخلي ؾػقفا ٌس  ،[5]افػاحتة:  {نَْسَتػنِيُ 

 قدعبً ؾال مٌ  ،ظاكتفً ؾ إٌ شائٌ افقي  ًؾ ؾضي لأي  ،تفً ي  بقدٌ ظً  اياٌت افغي  ؾ  جلؾ، ؾي شائٌ افقي  ؾضؾٌ لأي  اياٌت افغي 

 جؾ  ف أظاكتً لإٌ  ،اياٌت ظذ افغي ف أي بادتً ، ؾعٌ ؽركً  فٌ بادتٌ ظذ ظٌ  عغي لُ مً  ،قبادة إُ هً افعٌ  ستحًؼ يي 

 .ؾشائٌ افقي 

                                                

كف )ص/   (1)  ( لؾقف : " مؾقؽ . . مفقؿـ ".34افبقت ّمقة بـ ايب افصؾت ، ذم ديقا
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اػي لؿد أنزـ الل   عي ًف ًلتي اكي : لهل قفا ذم أربعةى معاكٌ  عي جي  تبى ـً  لأربعةي  ئة ـتابى ام ًشَبحي

 مي  عي افتقراة لاإلكجقؾ لافؼرآق لافزبقر، لجي 
 عي لجي  ،ؾٌ ػص  ذم ادً  عاكقفٌ ع مي لجي  رآقٌ  افؼً قفا ذٌم عاكٌ

لؿد اصتؿؾت  ،[5]افػاحتة:  {إِيَّاَك َنْػُتُد ِإَويَّاَك نَْسَتػنِيُ }لجع معاكقفا ذم:  ،ةٌ احٌت  افػي ذٌم  عاكقفٌ مي 

د عب  افتي  ؿـَت ضي ، لتي هلقةٌ اإلٌ  قحقدً لتي  بقبقةٌ افرً  قدً قحٌ هذك افؽؾؿة ظذ كقظل افتقحقد: لها تي 

  ؿٌ لاَش  ب  افر   ؿٌ باَش 
ٌ
طٌ ػ افّص  ن إٌ دٌ ليي  ،قبقتفٌ بً رً بٌ  عاقً ستي ليً  ،قتفٌ خقهٌ لً د بٌ عبي فق يً ؾي  ،الل قؿ ؼٌ ستي ادً  ا

تطابؼا ّجؾ افطافب  (افرِحـ) ل (افرب) ل (،الل): اشؿفٌ  ـرً ذٌ  قرةٌ لـ افس  أي  ؾؽاقي  ،برِحتف

 بٌ  دً ـػرٌ لهق ادً  ،لهدايتفٌ  لإظاكتفٌ  مـ ظبادتفٌ 
ٌ
كً ف ٌش بادتٌ ذ ظٌ ظي  عغً ُ يً  ،فٌ ؾ  ـً  فؽي ذي  نظطاء ُي  قا  ل

كً ن ٌش دٌ يي   .قا

اَط الُْىْسَتلِيهَ } ف:ؼقفٌ اظل بٌ افدي  شفدً ؿ يي ثً  َ َِْدًَا الّّصِ  لرتفً لضي  اؿتفٌ دة ؾي ٌص  ،[6]افػاحتة:  {ا

  سلخةٌ ادي  ذكٌ إػ هي 
ى
ـً ذٌم  إفقفٌ  تاجو ف حًم ؾنك   ةت  إفقفا افبي  مـفً  لحاجةه  ؾاؿةه  د  صي أي  افتل فقس هق إػ يشء  ؾٌ  

ُ  ظاء ُ يي ذا افدً ـ هي مٌ  طؾقًب لهذا ادي  ،ظغى  رؾةٌ ضي لي  سى ػي كي  ادقصؾ إفقف  ريٌؼ إػ افطي  دايةٌ اهلٌ  بٌ تؿ إ

 ،رادتف لتؽقيـفعؾ لإٌ ذ افػٌ درة ظي قؾ لخؾؼ افؼً ػٌص داية افتي لهل هٌ  ،داية ؾقفلاهلٌ  شبحاكف

اػي  ب  ادرِض ادحبقب فؾر   جفٌ فف ظذ افقي  لتقؾقؼف إليؼاظفٌ  ًف ًلتيعي اكي لحػظف ظؾقف مـ  ،ًشَبحي

 .عؾفف حاـ ؾعؾف لبعد ؾػسداتٌ مً 

ـً لحا ـاق افعبد مػتؼره   ـى  ؾ  ا ذم  ؿد  ـ أمقرى مٌ  ذركً ليي  لتقفٌ ما يي  قعٌ ذم جي  دايةٌ اهلٌ  إػ هذكٌ  حا

إػ أصؾفا دلق تػصقؾفا أل  نهد مـفا، لأمقرى  قبةٌ تاج إػ افتي داية، ؾفق حيي اهلٌ  ا ظذ ؽرٌ أتاهي 

هق  تاج إػ إمتاف اهلداية ؾقفا فقزداد هدم، لأمقرى دلق لجف، ؾفق حيي  إفقفا مـ لجفى  نهد

هق  ، لأمقرى اٌِض صؾ فف ذم احي حيتاج إػ أق حيصؾ فف مـ اهلداية ؾقفا بادستؼبؾ مثؾ ما حي 

ـى  عؾفا ظذ  يػعؾفا ؾفق حيتاج إػ ؾٌ مل ؾقفا، لأمقرى  ؾقفا ؾفق حيتاج إػ اهلدايةٌ  ظـ اظتؼادى  خا

 إػ افثباٌت  تاجو قفا ؾفق حًم ؾٌ  لافعؿؾ افصقاٌب  احلؼ   إػ اُظتؼادٌ  ني دٌ ؿد هً  اهلداية، لأمقرى  لجفٌ 

ع اهلداياتإ، ظؾقفا داية ذم ذك اهلٌ سلخف هي ظؾقف أق يي  بحاكفً ؾرض الل ًش  ػ ؽر ذفؽ مـ أنقا

فف مي   .لافؾقؾةٌ  ذم افققفٌ ٌ متعددةى  اتى ر  أؾضؾ أحقا
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  ذكٌ هي  ؾي هَ ق أي  أي غ  ؿ بي ثً  
لهؿ افذيـ  (ؿؾقفٌ ظي  قٌب غًض ادي )لق دً  فٌ ـعؿتختصقق بٌ ؿ ادً هً  دايةٌ اهلٌ

 ػتاقٌ ؾافطائٌ  ،غر ظؾؿى لهؿ افذيـ ظبدلا الل بٌ  (غافٌ افضي )لق قك، لدً عً بٌ ت  ؼ لمل يي رؾقا احلي ظي 

ـٌ  افؼي ا ذٌم تي ـي سي اَص   شامي لأي  مركٌ لأي  ؾؼفٌ  خي ذٌم  ق
 مغايرةو  ؿؿ ظؾقفٌ عي ـَبقؾ ادً سي ؾي  ،ظؾؿى  بغرٌ  فٌ ػاتٌ لٌص  فٌ ئٌ

 . لظؿاله ؾامه فا ظٌ ؾ  ـً  ؾٌ اضٌ افبي  أهؾٌ  فسبقؾٌ 

 ـ هذا افث  مٌ   ؾرغي ؾؾام  
ٌ
  ـاء

ٌ
لمغ يطبع ظذ ذفؽ بطابع مـ افت   قَ أي  ع ففً لافتقحقد رًشٌ  لافدظاء

ـي افص   يـةٌ ـ زٌ لمغ مٌ لهذا افت   ،امءاتؿ فف لاؾؼ ؾقف مالئؽة افس  يؽقق ـاخلي  ـٌ  رؾعٌ الة  افذن  افقدي

ـٌ لظً  ،الل أمرٌ  عظقؿً لتي  ةٌ ـ فؾس   لاتباعو  الةٌ افص   يـةً هق زٌ  ـٌ  عارً لٌص  بقدية افقدي ـى مـ رً  اُكتؼا إػ  ـ

ـى   ؾٌب افؼي  ضقرٌ لًح  كصاٌت ماف باإلٌ مـ اإلٌ  لاشتامظفٌ  ف بؽالمفٌ رب   ـاجاةٌ  مً ذٌم  ؿ يلخذً ثً  ،رـ

 ك.فقدٌ لًص 

 ؿدٌ ت باحلي ص  خً قاف، ؾي افؼٌ  قئةً  هي صع  ادً  حسـ هقئةٌ قاف لأي ـر افؼٌ الة ذٌ افص  لأؾضؾ أذـار 

ـي جد لتٌ ـاء لادي لافثي  ءة افؼً ـ ؿٌ ظي  لا هًن ذي ف، لهٌل الفً جي  ؾ  جي  ب  افري  الفٌ اللة  ـقع  افرً رآق ذٌم را

ـى  لخضقعى  ـى ا ذً افتي  حي امهنً جقد: ّي لافًس    عي ، لهلذا رًشٌ لاكخػاضى  لتضام
ما  ـرٌ مـ افذٌ قفام ؾٌ

ـٌ ع فؾري ًؼٌ قئتفام ؾي ـاشب هي يً  ـً يي  قَ ع أي ا ضقظف، ف هق لتطامـف لًخ اٌض ػي اـ اكخٌ ف ذم حي ظؿة رب  ر ظي ذ

ـً ا يي ؾ مي ؾلؾضي  ،الفف لظظؿتفً زياءك لجي ضاد ـٌ  يً ظؿتف ظام  ظي  قصٌػ قصػ بٌ بحاكف يً لأنف ًش   ؼق

ـٌ افري  غ بؾ   ادً بذفؽ لظغ   بادي افعٌ  ؾنق الل شبحاكف أمري  ،"شبحاق ريب افعظقؿ"ظذ اُضالؾ:  عً ا

 {فََسّتِْح ةِاْسِه َرّبَِم امَْػِظيهِ }حؾ هلذا افذـر حا كزفت: ذا ادي ك هي بادٌ ظٌ  غي لبي  بقـفً  ػري ظـف افسي 
 .(1)«ؽؿـقظٌ  رً ا ذٌم قهي ؾً اجع»، ؿاـ: [74]افقاؿعة: 

ظذ مـ  فقٌ افس   جقدي ب ًش لجي ا، لأي ـ ترـفا ظؿده الة مي ؾؿ صي افعٌ  مـ أهؾٌ  ـثرو  لأبطؾي  

ـ ةلمـ لاؾؼف مـ أئؿة احلديث ل ِحدماف أي ذهب اإلٌ لهذا مي  ،ـفاا ظي في شي  ، لاّمر بذفؽ ُ افس 

ؾ ؿي الة ظؾقف بافص   يؼّص ظـ اّمرٌ  شي َقٌف لي ؾي ً ظي ذ  اَّلل  للجقبف ُ يؼّص  ،ذم افتشفد اّخر صي

                                                

(، لاحلاـؿ 1898(، لابـ ٌحباق )600(، لابـ ًخزيؿة )887(، لابـ ماجف )869(، لأبق دالد )4/155أخرجف أِحد ) (1)

 .( لؿاـ صحقحو اإلشـاد2/519( ل )1/347)
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 افؼؾٌب ف بٌ الفً جي  ؾ  جي  ب  عظقؿ افر  ـقع تي ديـ افرً لافقي  باجلبفةٌ  صع  جقب مبارشة ادً ظـ لً 

 .(1)«بافر   قفٌ قا ؾٌ ؿً ظ  قع ؾعي ـً أما افرً »ؿاـ افـبل صذ الل ظؾقف لشؾؿ:  لافؼافب لافؼقـ، لهلذا

***** 

 

، لجعؾ صعار هذا افرــ ِحد الل لافثـاء ظؾقف ديثفٌ حي  ـؿؾٌ ا إػ أي ظائده  رأشفً  رؾعً ؿ يي ثً 

ي  ع اللً ؿٌ شي "ؾاؾتتح هذا افشعار بؼقـ ادصع: لحتؿقدك، 
ٌ
ٌ  ـَ د ـى بً ؿي  عي ؿَ شي  عي ؿٌ أن: شي  "كً دي ِحي  ق

ا ؾء مي  لمٌ امي فً قـي ا بي ؾء مي لمٌ  رضٌ لاّي  قاٌت ؿي ؾء افس  مٌ  ؿدً احلي  ا لفؽي بـي ري "، ثؿ صػع بؼقفف: لإجابةى 

 يشي  ـَ مٌ  تي ئَ ٌص 
ى
 مرً اّي  بي دٌ د كً ؿي  : ؾنكفً "ؿدً احلي  فؽي بـا لي "ري : افقال ذم ؿقففٌ  ذكٌ مر هي ؾ أي ؿٌ لُ ًي  ،"ء

قفف: ، ؾنق ؿي سفامي لنػً ؿتغ بٌ ؾتغ ؿائٌ ًج  ؼديرٌ ذم تي  عؾ افؽالفي ل دمي ، لهٌ (2)(افصحقحغ)ا ذم هٌب 

 :افي عً رجٌ فقف مي مقر لإٌ اًّ  ةً م  زٌ أي  ديفٌ افذن بقي  قفً ق  ؽ افؼي ؾٌ لادي  ب  افري  ذم ادعـك أنتي  ـو تضؿ  ا" مً ـيب  ري "

ـي ؾي  "ؿدً احلي  ؽي "لفي ؿقفف:  ا"ـي ب  "ري ؾعطػ ظذ هذا ادعـك ادػفقف مـ ؿقفف:  ذفؽ معـك  تضؿ

 ."فف ادؾؽ لفف احلؿد"د: ؿقـ ادقح  

مؾء لٌ  قاٌت ؿي ؾء افس  "مٌ ؾؼاـ:  ا لصػةه ؿدره  ظؿتفٌ ؿد لظي هذا احلي  لقٌ خز ظـ صي ثؿ أي  

 ـ يشي مٌ  ئتي ا ٌص مي  ؾءي ام لمٌ فً قـي ا بي ؾء مي لمٌ  رضٌ اّي 
ى
ػع ؾقن لافًس امل افعً ؾء افعي در مٌ أن: ؿي  "ء

ؿي ب ؾؼف افر  ؿأل ما خيي لهق يي  ،قجقدؾؼ ادي اخلي  ألي د مي ؿد ؿي افذن بقـفام، ؾفذا احلي  ضاءي لافػي  بياري تي

اػي  عي تي ـً ك ؿد مي ؾحؿدً  ،ا يشاؤكمبعد ذفؽ  لي قجد ؾفذا أحسـ قً ا شي مي  ألي لمي  قجقدى مي  ؾ  أل 

 ـ يشي ئت مٌ ا ٌص مي "لؿقؾ: ، افتؼديريـ
ى
ـٌ ظذ اّي  لراء افعامل ؾقؽقق ؿقفف بعد: فؾزماقٌ  "ء ، ل

 افثي  هًؾ أي "ثؿ أتبع ذفؽ بؼقفف:  ،لادؽاق: ظذ افثاين
ٌ
إػ ما  ـعةٌ بعد افري  ؾعاد اّمرً  ،"جدٌ لادي  ـاء

  ـ احلؿدٌ : مٌ ـعةٌ افري  بؾي الة ؿي اؾتتح بف افص  
ٌ
 .لادجدٌ  لافثـاء

  لمتجقدكٌ  ا حلؿدكٌ تؼريره  "أحؼ ما ؿاـ افعبد"ثؿ أتبع ذفؽ بؼقفف:  
ٌ
ؽ فٌ ذي  ، لأق  ظؾقفٌ  لافثـاء

جلؿقع  ظافو  لأق ذفؽ حؽؿو  ،ذفؽ باُظساؽ بافعبقدية ، ثؿ أتبعافعبدً  ؼ بفٌ طي حؼ ما كي أي 

                                                

ـَف( مـ حديث ابـ ظباس 479أخرجف ًمسؾؿ )( 1) ً ظي ٌِضي ايَّلل   .ري
ـَف ( مـ حديث أنس4 1 1لمسؾؿ )، ( 968افبخارن )أخرجف  (2) ً ظي ٌِضي ايَّلل   .ري
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  مي ُي "ب ذفؽ بؼقفف: ظؼ   ثؿٍ ٍ ي ،افعبقد
ي اكٌ

ٌ
ُي ظطي ا أي ع ح ي عطٌ مً  قت ل

ٌ
ُي  ـعتي ا مي ل ح ـؽ مٌ  د  ا اجلي ذي  عً ـػي  يي ل

ؾه اقضعغ ف ذم هذيـ ادي ا، ؾقؼقفً ؼقـ ذفؽ بعد اكؼضاء افصالة أجضه لـاق يي  ،"داجلي  ا ظسا

 :الهذا يتضؿـ أمقره  ؾفا مـفعؿ ـق افـٌ أل قدكٌ بتقحٌ 

  ـػردً أنف ادً  :أحدها  
ٌ
 .لادـع بافعطاء

  :إظطاء مـ  ؼ أحدو طٌ ـع مل يً مـع مـ أظطاك لإذا مي  ؼ أحدو طٌ ك مل يً ا أظطي ذي نف إٌ أي  افثاين

 مـعف.

 :دين مـ ـرامتف جدلد بـل آدف ـدك لُ خيؾص مـ ظذابف لُ يً يـػع ظٌ  أنف ُ افثافث

ب ـدك افتؼر  ـك لضقب افعقش لؽر ذفؽ، إكام يـػعفؿ ظٌ ئاشة لافغٌ ؾؽ لافرٌ ظقطفؿ مـ ادً لًح 

 .بطاظتف لإيثار مرضاتف إفقفٌ 

 احي ان بٌ طايي ـ خي ؾـل مٌ فؿ اؽٌس ختؿ ذفؽ بؼقفف: "افؾً ثؿ 
ٌ
ام اؾتتح بف ـي " دٌ لافزي  لافثؾٌج  اء

ـٌ افري ي ـي  ـعة ذم أل ـي اُشتػتاح  الة لـ افص  ذم أي  اُشتغػار لـاق اُشتغػارً الة بٌ ؿ افص  تٌ اق خيي ام 

 نػع افدً لأي  ،ذـاراّي  ذا افرــ ظذ أؾضؾٌ ا، ؾاصتؿؾ هي رهي فا لآٌخ للشطٌ 
ٌ
ك دٌ مـ ِحي  ،ظاء

 كقٌب ـ افذً مٌ  ؾ إفقفٌ لافتـص   لافتقحقدٌ  ،فف بافعبقديةٌ  لاُظساٌؽ  ،ـاء ظؾقفلافث   ،قدكٌ جٌ لمتي 

ـى  مؼصقدو  ـرو ا ؾفق ذٌ طايي لاخلي   فقس بدلق افرـقع لافسجقد. مؼصقدى  ذم رـ

***** 

 

 ؽز لخي  ثؿ يً 
ٌ
ؾفام  جفً افقي  ـام يـحطً  فؾسجقدٌ  اقٌ ـحط  ديـ تي يديف: ّق افقي  ؽر راؾعى  ر لل

 ثؿ رؾع افرأس مـ امي فً ؾعً ع ري ؼي يً  ملَ  ذفؽي فام، لفٌ ؾعٌ ؽـك ذفؽ ظـ ري ؾلي  ،اق فعبقديتفاميـحط  

لمـعتفا ذم  قئةٌ اهلي  جقد ظذ أـؿؾٌ ع افس  قضعاق معف، لرًش رؾعاق معف ـام يً افسجقد: ّهنام يً 

 افعبقدية لأي 
ى
بقدية، مـ افعً  افبدق بحظفٌ مـ  ظؿفا فسائر اّظضاء بحقث يلخذ ـؾ جزء

ـادؼدمات فف  لما ؿبؾف مـ اّرـاقٌ  ،الة لرــفا اّظظؿ لخامتة افرـعة افص  جقد ٌس لافًس 

ـٌ افدً  لحمؾ   ؾنكف مؼصقد احلج   ،بف ضقاؽ افزيارة ذم احلج  ؾفق ٌص    خق
ٌ
لزيارتف لما ؿبؾف  ظذ الل
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ـٌ  ، لأؾضًؾ ـادؼدمات فف، لهلذا أؿرب ما يؽقق افعبد مـ ربف لهق شاجدو  ـو  اّحقا  فف حا

 إػ اإلجابة. ؿرًب أي  حؾ  ذا ادي ذم هي  ظاءً إػ الل، لهلذا ـاق افدً  يؽقق ؾقفا أؿرًب 

ـي ـ اّرضٌ بد مٌ بحاكف افعي الل ًش  لحا خؾؼي   بؾ يرجع  أصؾفٌ ـ رج ظي ا بلق ُ خيي يره دٌ اق جي ، 

 فتؽز   لاظل كػسفٌ لدي  فطبعفٌ  رؿي بد فق تً بع لافـػس باخلرلج ظـف، ؾنق افعي اك افط  ؼاضي إذا تي  إفقفٌ 

 ـ افؽٌ ف مٌ رب    حٌؼ ذلفقثب ظي  ـفً مٌ  ؾؼي افذن ًخ  صؾفٌ ظـ أي  لخرجي  رٌشي لأي 
ٌ
 ازظفً ؾـي  ظؿةٌ لافعي  زياء

 ،ا ففلاكؽساره   بغ يديفٌ ذفاله لتي  ا ففً لخشقظه  ربفٌ  ظؿةٌ ا فعي ضقظه ًخ  جقدٌ مر بافس  ا، لأً اًهي إي  

مـ  ففً  صؾي ا حي تدارؿ مي ليي  ،ؽؿ افعبقديةٌ ا فف إػ ًح ؾ رده ؾقؽقق هذا اخلشقع لاخلضقع لافتذف  

ؾؼ مـف صؾف ؾتؿثؾ فف حؼقؼة افساب افذن ًخ أي  ـَ ظي  بفٌ  افذن خرجي  لاإلظراضٌ  ػؾةٌ لافغي  ػقةٌ اهلي 

 لهق يضع أي 
ى
دن ا بغ يي ضقظه ًخ  أشػؾفً  ظالكً ، لؿد صار أي لهق افقجفً  مـف لأظالكً  رشؽ يشء

 .لهذا ؽاية خشقع افظاهر ،فعزتفٌ  لاشتؽاكةه  ،تفٌ ظؿي  فعي اله لتذفً  ،ا ففً شقظه  لًخ ظذي اّي  بفٌ ري 

  ؾةو ذف  افتل هل مً  ـ اّرضٌ مٌ  ؾؼفً بحاكف خي ؾنق الل ًش  
ٌ
لاشتعؿؾف ؾقفا  ،فاباّؿد فؾقطء

ٌج باإلٌ  إفقفا للظدكً  كً د  لري  ا ا ظذ طفرهي ، ؾضؿتف حقه لؾصؾفً  لأصؾفً  لأبقكً  أمفً  مـفا ؾفلي  خرا

بقدية افعً  جعً ر لأي اهٌ افظ   شقعٌ ًخ  إذ هق ؽايةً  افسجقدٌ مر بٌ ؾلً  ،اده سجٌ ا لمي فره ؾت فف ضً عٌ ا لًج لمقته 

 فسائٌ 
ٌ
 بافقديـ. ا لإفؼاءه ا لخضقظه لتقاضعه  اب اشتؽاكةه  افًس ذٌم  جففً ر لي عػ  ؾقً  ،ر اّظضاء

ما بؼل يشء يرؽب ؾقف إُ أق كعػر لجقهـا ذم افساب " :برفسعقد بـ جً  مرسلؾو  لؿاـ

ؾ ؿي ، لـاق افـبل (1)"فف شي َقٌف لي ؾي ً ظي ذ  اَّلل  ا اتػؼ فف ذفؽ ذي ؾ إٌ ا بي ف ؿصده جفٌ بقي  ل اّرضي ؼٌ ت  ُ يي  صي

ـي  ،ؾعؾف ـي اق مٌ لفذفؽ شجد ذم احاء لافطغ، لهلذا  سجد ظذ أنف يي  جقد افقاجٌب امـ افس  ـ 

أمر الل بف  ؾفذا ؾرضو  (افؼدمغ لأضراؽ ،لافرـبتغ ،لافقديـ ،افقجف) :بعةٌ ظضاء افسي اّي 

 رشقـ لبؾغف افرشقـ ّمتف.

 ظذ اّرضٌ  لاظتامدكٌ  ديؿ لجففٌ بلي  كً مصال   مبارشةً  :لمـ ـامفف افقاجب أل ادستحب  

ـي  ،جقدٌ افس   افٌ ، ؾفذا مـ متي ظذ أظافقفٌ  أشاؾؾفٌ  لارتػاعً  ؾ رأشفٌ ؼَ ـاهلا ثٌ يي  بحقًث  أق  :امففٌ لمـ 

                                                

لؽرهؿ مـ ضريؼ شػقاق  ( 69/ 2) ة كعقؿ ذم احلؾق لأبق، ( 3 1 2/  1) اد ذم افزهد ـله، ( 34 9أخرجف أِحد ذم افزهد )ص/  (1)

 بف. يقكس ظـ أ يب إشحاؾ افسبقعل ظـ شعقدى  أل
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ذيف ؾقؼؾ بطـف ظـ ؾخٌ  ضقعٌ ـ اخلً مٌ  بحظفٌ  مـ افبدقٌ  ؾقفا ـؾ ظضقى  يلخذً  ظذ هقئةى  يؽققي 

 فقستؼؾ ـؾ ظضقى  ام ظذ اّرضٌ ػرصفً لُ يي  ،قفٌ ـبي ـ جي ظي  يفٌ ضدً اذم ظي ، لًي اؿقفٌ ظـ شي  ذيفٌ لؾخٌ 

 .بقديةٌ ـف بافعً مٌ 

 مري أً  يا ليؾفً "يبؽل ليؼقـ:  ا لل اظتزـ كاحقةه ابـ آدف شاجده  اقً قطي أم افشي إذا ري  لفذفؽ 

ثـك الل أذفؽ لف "ارً  افـ  ؾٌع  صقًت ؾعي  جقدٌ بافس   مرًت لأً  اجلـةً  ؾؾفً  ؾسجدي  جقدٌ ابـ آدف بافس  

ـي  ،ا ظـدكشاجده  ؼعً مـ ُ يي  ف  ـالمف، لذي  امعٌ شي  ظـد لقر  بحاكف ظذ افذيـ خيي ًش  ـً اق ؿي لفذفؽ   ق

ـي دؾ مً ٌص  حرةً ؾؿت افسي لحا ظي ، ا ذم افدفقؾؿقيه  فً مـ ألجبي    بي ذٌ قشك ل
ا ده ج  لا ًش قق خر  رظي ؾٌ

قي ؿ لؽً عادٌت ألـ شي  ةً جدي ؾؽاكت تؾؽ افسي  :ؿهب  فري   حر.رهؿ مـ افٌس ظامي أي  ؾـقا ؾقفٌ ا أي مي  ػرا

ِ يَْسُجُد َوا }ؾؼاـ تعاػ:  ففً  خؾقؿاٌت قع ادي جقد جي بحاكف ظـ ًش لفذفؽ أخز ًش  َوّلِِلَّ
ْه ََّل يَْسَتْكِْبُوَن  َُ رِْض وِْي َداةٍَّث َوالَْىََلنَِكُث َو

َ
َىاَواِت َوَوا ِِف اْْل ْه  (49)ِِف السَّ ُُ ََيَافَُِن َربَّ

ُِْه َوَيْفَػنَُِن َوا يُْؤَمُرونَ  ِ ِْك  قتفٌ ؿٌ قلؾي  ؾقكٌ يامهنؿ بعً  ظـ إٌ ، ؾلخزي [50، 49]افـحؾ:  {ِوْي فَ

ُه جقد تعظقامه بافس   فؿ ففً ضقظٌ لًخ   . لإجال

ْىُس }لؿاـ تعاػ:   رِْض َوالشَّ
َ
َىاَواِت َوَوْي ِِف اْْل َ يَْسُجُد ََلُ َوْي ِِف السَّ نَّ اّلِلَّ

َ
لَْه تََر أ

َ
أ

َوابُّ َوَكثرٌِي ِوَي انلَّاِس َوَكثرٌِي خَ  َجُر َواَلَّ َتاُل َوالشَّ ُِم َواْْلِ قَّ َغنَيٍِْ امَْػَذاُب َوامَْلَىُر َوانلُُّج
َ َيْفَػُل َوا يََشاءُ  ُ َفَىا ََلُ ِوْي ُوْكرٍِم إِنَّ اّلِلَّ  ظؾقفٌ  ؼ  ؾافذن حي ، [18]احلج:  {َوَوْي يُُِِي اّلِلَّ

خز أنف ُ جقد فف، لأي شبحاكف لهق افذن أهاكف بسؿ افس   د ففً سجً هق افذن ُ يي  افعذاًب 

ِ يَْسُجُد َوْي ِِف }د فف، لؿاـ تعاػ: سج  مل يي  ف حقًث ذ رب  اق ظي ؽرف فف، لؿد هي مً  َوّلِِلَّ
ْه ةِامُْغُدّوِ َواْْلَصالِ  ُُ ُ ا َوِظََلل ًَ ًًِْع َوَكْر رِْض َط

َ
َىاَواِت َواْْل  . [15]افرظد:  {السَّ

ـي لح   ـي بقدية ؽي اكت افعً ا  ـٌ اية   بقديتفٌ صقبف مـ ظً كي  حسٌب مـ الل بي  لؿربفً  اإلكساقٌ  ام

ـي  ـٌ ؾضؾ أي ؿسامفا ـاكت أي ّ ـةه تضؿ  مً  ةٌ بقدي  ؾ افعً دتػر   جامعةه  الةً اكت افص  ل  افعبدٌ  ظام

عؾقة ا افػٌ أرـاهٌن  جقد أؾضؾي لـاق افس  ، ؿقد افػسطاط مـفظي  بؿـزفةٌ  ـ اإلشالفٌ فا مٌ لمـزفتً 

عؾف لجي  رـاقٌ ر اّي ائٌ ر شي ؽر  ـ تي ر مٌ ـثي أي  الةٌ ذم افص   ركً ؽر  لـاق تي  ،جؾفٌ ظت ّي ها افذن رًشٌ لٌس  

 .لؽايتفا افرـعةٌ  ةي خامٌت 
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  ؾقفٌ  عي ، لرًش ديفٌ بغ يي  مةو فف لمؼد   قضئةو لرشع ؾعؾف بعد افرـقع، ؾنق افرـقع تي  
ٌ
 مـ افثـاء

لمل يرد ، ؾفذا أؾضؾ ما يؼاـ ؾقف ،ظذ"بحاق ريب اّي ًش " :افعبد بف لهق ؿقــاشظذ الل ما يً 

َقٌف ظـ افـبل  ؾي ً ظي ذ  اَّلل  ؾ ؿي صي شي  ا ذٌم قهي ؾً اجعي »حقث ؿاـ:  بغركٌ  جقدٌ ذم افس   مركً أي  لي

 .(1)«ؿـً جقدٌ ًش 

: ّنف مل ؾامء مـفؿ اإلماف أِحد لؽركمـ افعً  ظـد ـثرى  ؾةو ف باضٌ صالتً لمـ ترـف ظؿدا ؾي  

ـٌ ادً  ؾق ذم هذك احلاـ ذم ؽايةٌ افعً بٌ  ب  لـاق لصػ افر  ، مر بفػعؾ ما أً يي  د اجٌ افس   ـاشبة حلا

ـي  ؼقضفٌ اـ ًش ف ذم حي ؾق رب  ذـر ظً ؾي  ظذ لجففٌ  ؾٌ ػً إػ افس   افذن ؿد اكحط   ام ذـر ظظؿتف ذم لهق 

ـٌ   ك.ق  لظؾ ظؿتفً ظي  ضاد  ف ما يً بٌ  ؾقًؼ يي   ُظام   فً ك رب  ـقظف لكز  ذم رً  ضقظفٌ ًخ  حا

ؾػصؾ  :افسجدتغٌ  بغي  مـ افػصؾٌ  د  جقد بقصػ افتؽرار مل يؽـ بً ع افس  ثؿ حا رًشٌ  

ـى   مـ افد   ع ؾقفٌ رًشٌ ل مؼصقدى  بقـفام برـ
ٌ
ماـ افعبد ادغػرة لهق ًش  بف ليـاشبفً  ما يؾقًؼ  ظاء

رش  كقا لاِخرة لدؾعي خر افد   تتضؿـ جؾبي  هذكٌ  ؾنق   :ِحة لاهلداية لافعاؾقة لافرزؾلافر  

داية تقصؾ إػ هذا لهذا، لاهلٌ ، ل افؼ   ؼٌ ؾ اخلر، لادغػرة تي ص  ِحة حًت ؾافر  ، كقا لاِخرةافد  

فً ما بف ؿٌ  ظطاءً لافرزؾ إٌ  ٌب  افبدق مـ افطعافٌ  قا فً ؿٌ  لما بفٌ  لافؼا ؾؿ مـ افعٌ  لافؼؾٌب  لٌح افر   قا

 ظاء حا تؼد   هلذا افد  حماله  ؾٌ َص ؾقس افػي لجعؾ ًج  ،يامقٌ لاإلٌ 
ٌ
ظؾقف  مف مـ رِحة الل لافثـاء

 ؾفذا افرــ مؼصقدو  ،دن حاجتفٌ بغ يي  مةه ؼد  لمً اظل فؾد   ؾؽاق هذا لشقؾةه  :فف ضقعٌ لاخلً 

 
ٌ
ـو  ،ؾقفٌ  افدظاء ك بافؼقاف ا أتي ح   بدي ِحة: ؾنق افعي لافر   لادغػرةٌ  افعػقٌ  لضؾٌب  ع فؾرؽبةٌ لٌض  ؾفق رـ

 لاحلؿد لافث  
ٌ
 ؿد لافث  اد إػ احلي ثؿ ظي  ،لتعظقؿفٌ  ب  يف افر  ـزٌ ضقع لتي ثؿ أتك باخلً  ،لادجد ـاء

ٌ
 ـاء

ـي  : ؾفٌ ـص  لتي  ذاركٌ لاظتٌ  فٌ اجتٌ ماـ حي بؼل ًش  ؽاكةٌ تٌ ضقع لاَُش ؾ لاخلً ذف  غاية افتي ذفؽ بٌ  ؾؿ  ثؿ 

ـي ا ظذ رً ؾعؾ افعبد افذفقؾ جاثقه  دؾقؼع دمةٌ ؾ ذم اخلٌ ؾؼع فف أق يتؿث    ػسفً ؾؼل كي ادً  فقئةٌ ـبتقف 

  ارةٌ اّم   ا إفقف ظذ كػسفٌ ا إفقف مستعديه ا معتذره ا راهبه راؽبه  قدكٌ دن شي بغ يي 
ٌ
ي ، بافسقء ع فف ثؿ رشي

                                                

لاحلاـؿ (، 1898(، لابـ ٌحباق )600(، لابـ ًخزيؿة )887(، لابـ ماجف )869(، لأبق دالد )4/155أخرجف أِحد ) (1)

 .( لؿاـ صحقحو اإلشـاد2/519( ل )1/347)
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 من كالم ابن القيم[ امُلعني جلعل الصالة ُقرة العني]

ي اّربعٌ  إػ إمتافٌ  بعد مرةى  بقدية مرةه تؽرير هذك افعً  ّنف  بعد مرةى  ـر مرةه ؽرير افذٌ ع فف تي ، ـام رشي

ـٌ ذم ًح  بؾغً أي   .لاخلضقع ك إػ اُشتؽاكةٌ دظي لأي  ؼصقدٌ ادي  صق

ءٌت ا لؿٌ جقدهي لًش  الةٌ ـقع افص  رً  ؾؾام أـؿؾي     آخرٌ ذٌم  ؾسي أق يي  ع ففً سبقحفا رًشٌ ا لتي را

 ليليت ذم هذك اجلؾسة بلـؿؾٌ  ،ـبتقفا ظذ رً جاثقه  ستؽغٌ ؾ ادً تذف  ع ادً جؾسة ادتخش   فٌ صالتٌ 

اس افـ  ؾنق   ،أل دخؾ ظؾقف فً خؾقؾ إذا لاجفي فؾؿي  خؾقٌؾ قة ادي ا ظـ حتي لأؾضؾفا ظقضه  افتحقاٌت 

عٌ رهؿ بٌ ـابٌ ؾقـفؿ لأي قق مً حيق   نعؿ ؾقهبؿ، ؾبعضفؿ يؼقـ: أي هبا ؿً  قي قَ ق  افتل حًي  افتحقاٌت  لنقا

ـي لافـعؿة، لبعضفؿ يؼقـ: أي  افبؼاءً  ا، لبعضفؿ يؼقـ: فؽي صباحه  لبعضفؿ  ،ؼاءؿالل بي  ضا

تتضؿـ ؿ، ؾتحقاتؿ بقـفؿ سؾ  لبعضفؿ يً  ،ؾقؿسجد فؾؿً فؿ يي عًض ، لبي خػ ظافى عقش أي يؼقـ: تي 

ـٌ  احق  بف ادً حًي ما   ؿ.فً صـامي قق أي ق  ؼـقق حًي لاّؾعاـ لادً  مـ اّؿقا

 اٌت حقي تؾؽ افتي لػ بٌ شبحاكف أي  لهق ؿقًت افذن ُ يي  فؾحل   مـ افعبدٌ  هل حتقةو  :ؾافتحقة

ك: ؾنهن  مـ ـؾ ما ٌش  هذك افتحقات إُ  لُ يستحؼ أحدو  ،لافدلاف ؼاءي لافبي  ـ احلقاةي تضؿ  ا تي قا

ؾنكف ُ يستحؼ  "لافصؾقات" فً ؿقت لُ يزلـ مؾؽف، لـذفؽ ؿقفً افباؿل افذن ُ يي  احلل  

ؾ  إُ الل  افصالةي  أحدو  جي ز  لي  ف.ؿ بلافؼ   ػرٌ افؽً  مـ أظظؿٌ  ، لافصالة فغركٌ ظي

افطقبات مـ افؽؾامت  :لؽ أنهل صػة ادقصقؽ ادحذً  "لافطقبات"لـذفؽ ؿقفف  

 لصػاتً  ضقبةو  لأؾعاففً  ؾفق ضقبو  لاّؾعاـ لافصػات لاّشامء لل لحدكً 
ى
 ف أضقب يشء

 بو لُ يصعد إفقف إُ ضق   ،بق  لُ يصدر ظـف إُ ضٍ  (افطقب)لأشامؤك أضقب اّشامء لاشؿف 

يُِّب }ل   ،بو ب مـف إُ ضق  لُ يؼر   لافعؿؾ  بو ضق   ، لؾعؾفً [10]ؾاضر:  {إََِلٍِْ يَْصَػُد امََْكُِه امطَّ

ـً  :إفقف عرًج ب يي افطق   ذ  ؿاـ افـبل  ،ظـف لمـتفقة إفقف إفقف لصادرةو  ؾفا فف لمضاؾةو ؾافطقبات  صي

ؾ ؿي  شي َقٌف لي ؾي ً ظي لذم حديث رؿقة ادريض افذن رلاك أبق ، (1)«اإق الل ضقب ُ يؼبؾ إُ ضقبه »: اَّلل 

ُ  الرك مـ ظٌ لُ ًي  ،(2)«أنت رب افطقبغ»لؽرك: دالد  ، ـام يؼاـ: ّهؾ  افطقبققبادك إ

ا َخاَِلِييَ َسََلٌم َغنَيُْكْه ِطتْتُْه }اجلـة:  ََ  .[73]افزمر:  {فَاْدُخنُِ

                                                

ـَفمـ حديث أ يب هريرة  ،( 1 0 1 5أخرجف مسؾؿ ) (1) ً ظي ٌِضي ايَّلل   .ري

 (1/494( لاحلاـؿ )10809فًؽزم )، لافـسائل ذم ا(3892أخرجف أبق دالد برؿؿ )( 2)
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 من كالم ابن القيم[ امُلعني جلعل الصالة ُقرة العني]
 

ب ق  افطقبات فؾطقبغ، ؾنذا ـاق هق شبحاكف افطي  أق :ظف لؿدركٌ لؿد حؽؿ شبحاكف ذم رشي  

ػات افطقبات لاّشامء افطقبات ؾافؽؾامت افطقبات لاّؾعاـ افطقبات لافص   ،ضالؾاإل ظذ

ك، بؾ ما ضي  ُ  ؿي  يشءو  ابي ـؾفا فف شبحاكف ُ يستحؼفا أحد شقا  ـؾ   قًب شبحاكف، ؾطٌ  قبتفٌ  بطٌ ط إ

كً ما ٌش  مـ أنقاع  الفً هذك افتحقة افطقبة إُ فف، لحا ـاق افسي  ًح صؾً ، لُ تي فٌ قبتٌ ضٌ  مـ آثارٌ  قا

ـف افسالف فعبادك ب مٌ طؾً ققف لـاق الل شبحاكف هق افذن يي ا دـ حًي سؾؿ داظقه افتحقة لـاق ادً 

حبفؿ إفقف لأي  ؾقفٌ لرشع أق يبدأ بلـرمفؿ ظي  ،ـػسفلارتضاهؿ ف بقديتفٌ ؿ بعً افذيـ اختصفً 

ع أق يؽقق ؾؼي  ،ػتاح اإلشالفافؾتغ ها مٌ  غٌ فادتي بافشي  ذك افتحقةٌ ذم هي  لأؿرهبؿ مـف مـزفةه 

ؾدخؾ ؾقفا بافتؽبر لاحلؿد لافثـاء لافتؿجقد لتقحقد افربقبقة لاإلهلقة  ،خامتة افصالة

 لختؿفا بشفادة أق ُ إهل إُ الل لأق حمؿدا ظبدك لرشقفف.

ا هلا بجؾسة ت هذك افتحقة ذم لشط افصالة، إذا زادت ظذ رـعتغ تشبقفه ظي لرًش 

افرـعتغ اِخرتغ بـشاط افػصؾ بغ افسجدتغ لؾقفا مع افػصؾ راحة فؾؿصع ُشتؼبافف 

لإق تطقع  ،مثـك مثـك لؿقة، بخالؽ ما إذا لاػ بغ افرـعات، لهلذا ـاق اّؾضؾ ذم افـػؾٌ 

 ذم لشطفـ. جؾسي  بلربعى 

***** 

 

 

 إذا صع  ادً  بؿـزفة خطبة احلاجة أمامفا ؾنق   الةٌ ذم آخر افص   افتحقاٌت  عؾت ـؾامًت لًج 

ؽٌ افر   ؾسةي جي  جؾسي  التفٌ ـ صي مٌ  ؾرغي  ع فف ف ما ُ ؽـك بف ظـف، ؾًؼ يستعطك مـ رب   ،باهٌ ب افر  ا

افت ظذ مـ كي  الةٌ ا بافص  في عً تبٌ ، ثؿ يً بغ يدن شماففٌ  ف ـؾامت افتحقات مؼدمةه أماف اشتعطائٌ 

ـاء ، ثؿ بافث  ؾ إػ الل شبحاكف بعبقدتقفٌ قش   تي صع  لشعادتف، ؾؽلق ادً  دكٌ عؿة ظذ يي هذك افـٌ  أمتفً 

 مـ ثؿ ؿقؾ فف ختر   ،ظذ رشقفف الةً ثؿ افص   ،لافشفادة فف بافقحداكقة لفرشقفف بافرشافة ظؾقفٌ 

 .حلؼ افذن ظؾقؽ لهذا احلؼ افذن فؽا ؾذاؿي  ف إفقؽي أحب   ظاءي افد  

فٌ  ظقـفٌ  رةٌ  فؼً ظؾقف تؽؿقاله  مع افصالةٌ  ظذ آخفٌ  الةً لرشظت افص     لافصالةٌ  آخفٌ  بنـرا

 قؿ لآي بقف إبراهٌ ذ أي  ظي  صذ  ـامي  ذ آخفٌ لظي  صع ظؾقفٌ ظؾقفؿ، لأق يً 
ٌ
ؾفؿ بعد إبراهقؿ ـً  خف لاّنبقاء
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 من كالم ابن القيم[ امُلعني جلعل الصالة ُقرة العني]

ؾ ؿي طؾقب فرشقـ الل ذفؽ ـاق ادي ، لفٌ مـ آخفٌ  شي َقٌف لي ؾي ً ظي ذ  اَّلل  الة ظذ مثؾ افص   صالةه  صي

صع ظذ أـؿؾ ما يً  الةً ؾؾفذا ـاكت هذك افص   :ادممـغ إبراهقؿ لظذ جقع اّنبقاء بعدك لآخفٌ 

ؾ ؿي رشقـ الل  شي َقٌف لي ؾي ً ظي ذ  اَّلل   .هبا لأؾضؾ صي

ي  ،فـؾ   ع افؼ   امٌ ستعقذ بالل مـ مي أق يي  مري  أً صع  ا ادً تك هٌب ؾنذا أي   ا ظذاب إم   ؾنق افؼ 

لافعذاب كقظاق: ظذاب ذم افززخ  ،بف ؾؾقس افؼ إُ افعذاب لأشبابفلإما شب ،اِخرة

جاـ ؾتـة افد   :لظذاب ذم اِخرة، لأشبابف افػتـة لهل كقظاق: ـزم لصغرم، ؾافؽزم

تـة امت لؾٌ تـة ادي بخالؽ ؾٌ  ،ـفا بافتقبةدارً ؿؽـ تي تـة احلقاة افتل يً غرم ؾٌ لؾتـة ادامت، لافًص 

ـً قفام ُ يي ػتقق ؾي جاـ، ؾنق ادي افد    فا.تدار

ؿبؾ  ظاء ذم هذا ادحؾ  لافد   كقاك لآخرتفٌ صافح دي تارك مـ مي ظاء ما خيي فف مـ افد   عرًش  ثؿ  

ذ  اظل، لهؽذا ـاكت ظامة أدظقة افـبل الف لأنػع فؾد  الف أؾضؾ مـ افدظاء بعد افس  افس   صي

ؾ ؿي  شي َقٌف لي ؾي ً ظي ظه دظق ذم مـ ألهلا إػ آخرها، ؾؽاق يي  الةٌ ـؾفا ـاكت ذم افص   اَّلل  ا اُشتػتاح أنقا

د لذم افتشف   ،لذم افسجقد لبغ افسجدتغ ،مـ افدظاء لبعد افرـقع لبعد رؾع رأشف مـف

يدظق بف  دظاءه  ؿ احلسـ بـ ظعى ف، لظؾ  يدظقا بف ذم صالتٌ  يؼ دظاءه د  ؿ افص  ؾ  سؾقؿ، لظي ؿبؾ افت  

أق  :لمـ ذفؽ، بعد افرـقعلـاق إذا دظا فؼقف أل ظذ ؿقف جعؾف ذم افصالة ، ترافقٌ  ـقٌت ذم ؿً 

ف، ؾسمافف ذم هذا احلاـ أؿرب إػ دن رب  بغ يي  ربةٌ لافؼً  ـاجاةٌ ادً  ذم حمؾ   المفٌ  ؿبؾ شي صع  ادً 

ؾف مـ بغ يديف  .اإلجابة مـ شمافف بعد اكّصا

ؾ ؿي لؿد شئؾ افـبل   شي َقٌف لي ؾي ً ظي ذ  اَّلل   دبارً لأي  افؾقؾٌ  جقًؽ »ؾؼاـ:  ؟أن افدظاء أشؿع صي

راد لؿد يً  ،بر احلائطبر احلققاق لدً زؤها اّخر ـدً بر افصالة ًج لدً  ،(1) «قبةٌ ؽتً ادي  ةٌ الافصي 

زلكف دبر ـؾ تسبحقق الل لحتؿدلكف لتؽ»ـؼقفف:  ،عد اكؼضائفا بؼريـة تدـ ظؾقفبرها ما بي بدً 

غً ـا دً ، ؾفً (2) «صالة ثالثا لثالثغ  جؾ، ؾنكف يراد فف آخركؼضاء اّي اظر ذا كي ـفا، لهي مٌ  برها افػرا

 ها.راؽفا لاكتفاؤً ا يػرغ ليراد بف ؾي ة لح  ادد  

 

                                                

 .(45)لافـسائل ذم ظؿؾ افققف لافؾقؾة ، ( 34 99)(أخرجف افسمذن 1)
ـَف 595لمسؾؿ )، ( 843أخرجف افبخارن ) (2) ً ظي ٌِضي ايَّلل   .،(مـ حديث أ يب هريرة ري
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 من كالم ابن القيم[ امُلعني جلعل الصالة ُقرة العني]
 

 

ـي  مٌ صع  ف ادً رج بٌ  هلا خيي ؾ حتؾقاله عٌ سؾقؿ لًج تؿت بافتي ثؿ ًخ  مـف،  تحؾقؾ احلج  رج بٌ ام خيي ـفا 

ع ؾًؼٌ  ،لأشاشفً  رٌ اخلي  المة افتل هل أصًؾ اإلماف دـ لراءك بافس   حؾقؾ دظاءً هذا افتي  عؾي لًج 

غ معف بافسالف، ثؿ صؾٌ فف لفؾؿً  لذم ذفؽ دظاءو  ،ؾ بف اإلمافً ما حتؾ   ؿثؾٌ ؾ بٌ أق يتحؾ   كً دـ لراءي 

ؾال أحسـ مـ هذا افتحؾقؾ فؾصالة، لـام أنف ُ  ،الإق ـاق مـػرده  ع ذفؽ فؽؾ مصؾى رًش 

ـى  ، لاجلامع إلثبات ـؾ  عاػي تي  ب  افر    هلا ؾتحريؿفا تؽبرٌ أحسـ مـ ـقق افتؽبر حتريامه  فف  ـام

دً  ،لظقبى  لتـزيف ظـ ـؾ كؼصى  ـ يتضؿ   ؽبرً ف، ؾافت  لإجالفً  ذفؽ لتعظقؿفً ف بٌ ك لختصقًص لإؾرا

ـٌ أي  قؾي ػاٌص تي  هٌل افص   ؾعا الل )دضؿقق  ا، ؾافصالة مـ ألهلا إػ آخرها تػصقؾو ٌت ئاا لهقالة لأؿقا

ـً  حتريؿى  لأن   (أـز حؾقؾ قحقد، لهذا افت  لافت   خالصٌ ـ فإلٌ تضؿ  ادً  حريؿٌ ـ هذا افت  مٌ  أحس

كفٌ  حساقٌ ـ اإلٌ تضؿ  ادً   تؿت باإلحساق.خالص لًخ ؾاؾتتحت باإل ،ممـغادً  إػ إخقا

 

ئد  " ُبـ افؼق ؿ اجلقزيةـتاب افصالة" :ادصدر  (380-339ص)مـ ضبعة دار ظامل افػقا

 

 جع

ؼؼؼافٌؼؼؿ ـَ شي فٌؼؼقؼؼد بؼٌؼ ؼؼؼعؼبيؼؼؼؼاق افؼؼقي  افشي

ائٌؼؼؼؼؾ ـطٌؼٌة حي ٌمقٌة بٌؿي زارةٌ افًشًملٌق اإٌلشالي ظقةٌ ذٌم ؾيرٌع لي ز افدي ـي ر  ًظضق مي

 

 


